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Hatékonynak és előremuta-
tónak tartják a székelyföl-
di megyei önkormányzatok 

illetékesei az iskolaitízórai-prog-
ramra vonatkozó szabályzat 
módosítását, amelynek egyik 
legfontosabb előírása, hogy a to-
vábbiakban immár nem csak a 
megyei, hanem a helyi tanácsok 
is lebonyolíthatják az élelmi-
szerek beszerzésére vonatkozó 
közbeszerzést. Ez egyrészt költ-
séghatékonyabb is lehet, ami pe-
dig ennél is fontosabb, hogy végre 
kiküszöbölhetik azt a gyakori 
problémát, hogy a megyei szin-

ten nyertes cég az ország tá-
voli részéből szállítja a tej- és 
péktermékeket. Ha a helyi ön-
kormányzatok vállalják, hogy 
lebonyolítják az eljárást, jóval 
nagyobb a valószínűsége annak, 
hogy a gyermekek minden nap 
friss, helyi termékeket kapnak, 
ami azért is lényeges, mert egy 
másik módosítás értelmében a 
diákok asztalára a továbbiakban 
a tej és a kifli mellé gyümölcs 
vagy zöldség is kerül. 

Hargita megyei lehetőségek

A Hargita megyei diákok ősz-
től, a 2018/2019-es tanév elejétől 
számíthatnak arra, hogy a tej és 
kifli mellett gyümölcsöt is kap-
nak – nyilatkozta Borboly Csa-

ba megyei tanácselnök, aki azt 
is közölte, hogy a három termék-
re egyszerre bonyolítják le a köz-
beszerzést. „Alma, körte vagy 
szőlő szétosztását fontolgatjuk, 
a vonatkozó tanácshatározat jó-
váhagyása a márciusi tanács-
ülésen lesz esedékes” – közölte. 
Borboly azt is elmondta a helyi 
vállalkozóknak nagy segítséget 
jelent, hogy immár helyben is le 
lehet bonyolítani a licitet, hiszen 
így nem kell olyan nagy mennyi-
ségben vásárolni, mint megyei 
szinten. „Ha  a helyi vállalkozók 
szállítják minden településen a 
tejet, a kiflit és a gyümölcsöt a 
gyerekek részére, az nagyobb 
garanciát jelentene arra, hogy a 
diákok friss termékhez jutnak” – 
érvelt Borboly.

Az iskolaitízórai-programra 
vonatkozó előírásokat az EU-s 
irányelveknek megfelelően mó-
dosították. A Klaus Johannis 
államfő által múlt hétfőn kihir-
detett, a 2017/13-as kormány-
rendeletet törvényerőre emelő 
jogszabály értelmében Románia 
csatlakozik az Európai Unió isko-
laprogramjához, ennek nyomán 
a gyermekek a tej- és péktermé-
kek mellett friss gyümölcsöt vagy 
zöldséget is fognak kapni. A vo-
natkozó uniós irányelv egyébként 
magyarázat nélkül tér ki külön a 
banánra mint a diákoknak adha-
tó élelmiszerre, ugyanakkor he-
lyi szinten döntenek arról, hogy 
mi kerül a gyermekek asztalára. 

BARABÁS HAJNAL, BÍRÓ BLANKA

A diákok javára válhat: ezentúl helyi szinten is le lehet bonyolítani a közbeszerzést
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Jótékony újítás. A diákok a tej és a kifli mellé gyümölcsöt vagy zöldséget is kapnak majd
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FIZESSEN ELŐ MOST!

1 hónap 25 lej

3 hónap 70 lej

6 hónap 140 lej

12 hónap 280 lej

Sokan törekednek arra, hogy fogy-
janak, egyik legnagyobb kereslet a fo-
gyókúrás eljárásokra, receptekre van 
mostanság. Sajtó, könyvek, televíziós 
műsorok foglalkoznak ezzel. Néha erről 
eszembe jut egy hetvenes évek végi sta-
tisztikai adatközlés, amely a túlsúlyosság 
kérdésére is kitért, és megemlítette, hogy 
az akkori afrikai államokban kezd népbe-
tegséggé válni, ám ott találkoztam azzal a 
megjegyzéssel is, hogy ez a fejlődő orszá-
gok gondja. Ez részben meg is nyugtat, 
hiszen hozzánk és az afrikai országokhoz 
képest számították fejletteknek az akkori 
meg mostani nyugati államokat…

Már nem is használnak különböző régi 
megnevezéseket, mert az rosszul hangza-
na, inkább súlygyarapodásról, túlsúlyos-
ságról beszélnek. Mi van azonban a másik 
oldalon? A fogyás. Lefogyás. Ez nem csu-
pán személyekre, egyénekre érvényes, 
hanem egész országokra is. 

Mint a nemrég közreadott adatok kap-
csán olvashattuk: országunk népessé-
ge fogy. Nem csupán fogyogat, hanem 
eléggé nagy, vagyis rossz ütemben fogy. 
Régóta a bűvös húszmilliós határ alatt 
vagyunk. Az egykori, talán kissé felpuf-
fasztott huszonhárommilliót rég nem 
emlegeti senki. 

Akkor nézzük csak, mi is a lényege a 
fogyásnak meg gyarapodásnak? Míg leg-
több esetben személyekre vonatkoztatva 
kívánatosnak tartják a fogyást, egészség-
ügyi vonatkozásban egy ország népessé-
ge esetében sötét felhőként jelentkezik. 
Ah, legyinthetne erre a legtöbb ember, 
nem kell szívre venni. Maga a tény tény-
leg nem katasztrofális. Több üres lakás, 
több munkahely, termőterület marad az 
itt élőknek, gondolhatjuk. A tapasztalat, 
a mindennapok valósága egészen mást 
mutat: a vonzerő folyamatos csökkené-
sét. Nem lehet eltekinteni azonban a ter-
mészetes népességfogyás és a kivándor-
lás közötti különbségtől, mert utóbbiról 
van szó: a munkaképes fiatalok hagynak 
itt. A mi esetünkben, mint kiderült, már 
1992 óta fogy a lakosság. Nem csupán 
a gond, bú fogyasztja az állampolgárt, 
hanem valóságosan is odalesznek. A baj, 
hogy elvándorolnak szép hazánkból. Azt 
olvashatjuk, hogy „az ENSZ becslései 
szerint a román uniós csatlakozás (2007) 
óta 3,4 millió román állampolgár költö-
zött el az országból”. Nekünk veszteség, 
más országoknak, akik készen kapták a 
fiatal és talán képzett munkaerőt, nyilván 
nyereség, tehát ami számunkra fogyás, 
az nekik gyarapodás. A nagyobbik baj, 

hogy – ismét az adatok bizonyságát idéz-
ve – „tavaly csaknem 70 ezerrel csök-
kent Románia lakossága, és ez a szám 25 
százalékos növekedést jelent az előző évi 
népességfogyáshoz képest”. Egy jó nagy 
romániai város népességét jelenti. Tehát 
egyre inkább nő az elvándorlás, és az uni-
ós csatlakozás ezt nemhogy csökkentette 
volna, hanem éppenséggel növelte. Oly-
annyira, hogy az elmúlt egy évtizedben a 
román állampolgárok 17 százaléka távo-
zott külföldre. Nem volt olyan törökdúlás, 
ami ezt felülmúlta volna! Békeidőben, 
uniós tagországként, a dübörgő gazda-
ság moraja mellett… Miként lehetne ezt 
magyarázni? Bármennyire fejlődő ország 
vagyunk is, látszólag vonzóbb máshol 
élni, mint például, a fejlődő országokra 
jellemzően, kövéren ebben az országban. 

A végkövetkeztetés pedig eléggé szo-
morú, mert ezzel a 17 százalékkal elsők 
vagyunk az EU-ban. És „az elvándorlási 
arány dinamikája tekintetében” világszin-
ten a második helyen állunk, Szíria után. 
Arról a Szíriáról van szó, ahonnan százez-
rek, milliók menekültek el a háború miatt. 
A mi népességmegtartó erőnk, hazasze-
retettel és egyebekkel fűszerezve, csak 
a földgolyó legkegyetlenebb háborúját 
elszenvedő Szíria mellett mérhető.

A fogyás és elvándorlás közötti különbségről
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Nagyobb eséllyel jutnak 

friss élelmiszerhez a 

diákok az iskolaitízórai-

program módosítása 

nyomán, a továbbiak-

ban ugyanis helyi szin-

ten is lebonyolíthatják 

a licitet. A lapcsalá-

dunknak nyilatkozó 

önkormányzati illeté-

kesek szerint a tanulók 

ősztől mindenképpen 

hozzájuthatnak a gyü-

mölcshöz a tej és a kifli 

mellett.
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